
دانشگاه های خصوصی درباره ما
ÜSKÜDAR İSTANBUL ŞEHİR İSTANBUL AYDIN DOĞUŞ BİRUNİ BEZMİ ALEM BEYKENT YEDİTEPE İSTANBUL OKAN MALTEPE BAŞKENT ATILIM اسم
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1102 و خصوصی 8002 و خصوصی 3002 و خصوصی 7991 و خصوصی 4102 و خصوصی 0102 و خصوصی 7991 و خصوصی 6991 و خصوصی 9991 و خصوصی 7991 و خصوصی 4991 و خصوصی 6991 و خصوصی تاریخ تاسیس و نوع
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072 61 
»7135 مرد + 35901 نز«

353 5 
»3682 مرد + 0942 نز«

972 93 
»46112 مرد + 51181 نز«

747 5 
»2933 مرد + 5532 نز«

405 7 
»9452 مرد + 5594 نز«

023 3 
»088 مرد + 0442 نز«

902 33 
»78981 مرد + 22241 نز«

849 52 
»2307 مرد + 5798 نز«

1722 
0»63831 مرد + 4788 نز«

692 21 
»0795 مرد + 6236 نز«

700 61 
»2307 مرد + 5798 نز«

161 9 
»5 034 مرد + 3 137 نز« تعداد کل دانشجویان

863 
»302 مرد + 561 نز«

307 
»574 مرد + 822 نز«

5053 
»5332 مرد + 0711 نز«

08 
»33 مرد + 74 نز« 581»87 مرد + 701 نز« 47 

»03 مرد + 44 نز«
059 

»616 مرد + 433 نز«
634 

»612 مرد + 022 نز«
346 

»054 مرد + 881 نز«
65 

»43 مرد + 22 نز«
851 

»28 مرد + 67 نز«
181 

»801 مرد + 37 نز« تعداد دانشجویان خارجی

41 
» اراسموس 41 + فارابی 0 + 

موالنا 0 «

64 
» اراسموس 64 + فارابی 0 + 

موالنا 0 «

04 
» اراسموس 93 + فارابی 0 + 

موالنا 1 «

46 
» اراسموس 63 + فارابی 2 + 

موالنا 0 «
1» اراسموس 1 + فارابی 0 + 

موالنا 0 «
5» اراسموس 5 + فارابی 0 + 

موالنا 0 «
19» اراسموس 68 + فارابی 

0 + موالنا 5 «
881» اراسموس 881 + 

فارابی 0 + موالنا 0 «
13» اراسموس 12 + فارابی 

0 + موالنا 0 «
77» اراسموس 77 + فارابی 

0 + موالنا 0 «
92» اراسموس 92 + فارابی 

0 + موالنا 0 « 0 تعداد دانشجویان مهمان
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15 ,11 ,35
 ,91 ,12 ,32 ,9 ,3 ,7 ,41

43 ,11 ,51
 ,9 ,8 3 ,2 ,1 ,31 ,41 ,21

43 ,11 ,05 ,6 ,5
 ,02 ,11 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

94 دانشکده ها

دانشگاه های دولتی درباره ما
HARRAN UŞAK ORDU ONDOKUZ MAYIS NEVŞEHİR KASTAMONU FIRAT CUMHURİYET ATATÜRK BALIKESİR AHİ EVRAN اسم

شانلی اورفا عشاق اردو سامسون نوشهر کاستامونو االزیغ سیواس اَرزوروم بالیکسیر قرشهر شهر
2991 و دولتی 6002 و دولتی  6002 و دولتی  5791 و دولتی 7 200 و دولتی 6002 و دولتی 5791 و دولتی 4791 و دولتی  7591 و دولتی 2991 و دولتی 6002 و دولتی  تاریخ تاسیس و نوع

ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی زبان آموزشی
www.harran.edu.tr www.usak.edu.tr www.odu.edu.tr www.omu.edu.tr www.nevsehir.edu.tr www.kastamonu.edu.tr www.firat.edu.tr www.cumhuriyet.edu.tr www.atauni.edu.tr www.balikesir.edu.tr www.ahievran.edu.tr وب سایت
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304 42
»41 791 مرد + 01 602زن«  

 137 13
»مرد 71 342 زن 41 884« 

553 02
»11 026 مرد + 8 537زن«  

174 45
»82 891 مرد + 1 650زن« 

408 91
»9 096 مرد + 01 411زن«  

 431 92
»61 675 مرد +21 855زن«  

674 24
»62 626 مرد +51 058زن« 

 605 45
»92 700 مرد + 681 434زن« 

 107 733
»151 762 مرد + 681 434 

زن« 
952 73

»12 877 مرد + 51 184«  
 964 91

»01 841 مرد + 9 123زن«   تعداد کل دانشجویان

822 1
»575 مرد +356زن«  

 634 2
»مرد +1 876 زن 857« 

54
»63 مرد +9زن«  

 261 3
»2 601 مرد +1 650زن« 

782
»232 مرد +55زن« 

781 2
»1 066 مرد +725زن«  

 766
»225 مرد +18زن«    212»131 مرد + 18زن«   2 783»1 205 مرد + 588زن«    196

»515 مرد + 671زن«   
 204

»138 مرد +66«     تعداد دانشجویان خارجی

04
» 04فارابی « 

35
»اراسموس9 + 44فارابی « 

05
»اراسموس4 + 54فارابی +1 

موالنا« 

952
»اراسموس07

+841فارابی +14 موالنا« 
02» 02فارابی « 

59
»اراسموس03 + 55فارابی +01 

موالنا« 
241

»اراسموس76 + 57فارابی « 
 711

»42اراسموس+3 فارابی+ 09 
موالنا« 

 221
»9اراسموس +6 فارابی+ 

701موالنا« 

84
» اراسموس5 +8 فارابی + 

53موالنا « 
 72

» اراسموس1 +فارابی62«  تعداد دانشجویان مهمان
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1 ,82 ,01 ,52 ,8 ,7 ,41 ,21  ,6 ,03 ,01 ,9 ,52 ,8 ,44 ,1

1 ,92 ,11 ,82 ,53
 ,62 ,9 ,52 ,8 ,63 ,23 ,41
 ,11 ,73 ,33 ,83 ,53 ,6 ,5

3 ,21 ,92

 ,5 ,9 ,52 ,8 ,23 ,41 ,3 ,11
 ,33 ,6 ,7 ,92 ,31 ,21 ,62

13 ,43 ,82

 ,8 ,3 ,54 ,7 ,23 ,13 ,31 ,21
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دانشکده ها

4. آمار ارائه شده مربوط به سال تحصیلی 2019-2018 می باشد.

ISSA دانشگاه های عضو 

1.دانشکده  علوم و ادبیات 
2.دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماری

3. دانشکده حقوق
4. دانشکده مدیریت

5. دانشکده مهندسی
6. دانشکده علوم سالمت 
7. دانشکده هنرهای زیبا

8. دانشکده علوم اداری و اقتصادی
9. دانشکده ارتباطات 

01. دانشکده مهندسی و معماری
11. دانشکده پزشکی

21. دانشکده دندانپزشکی 
31. دانشکده داروسازی 

41. دانشکده آموزش

51. دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
61. دانشکده هنر و طراحی

71. دانشکده هنرهای زیبا و معماری 
81. دانشکده علوم اجتماعی، اقتصادی و اداری

91. دانشکده معماری و طراحی 
02. مدرسه عالی هوانوردی غیر نظامی 

12. دانشکده علوم  مدیریت و تجارت

22. دانشکده علوم اسالمی
32. دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی 

42. دانشکده کشاورزی
52. دانشکده الهیات

62. دانشکده معماری
72. مدرسه عالی ورزش و تربیت بدنی

82. دانشکده گردشگری

92. دانشکده دامپزشکی
03. دانشکده جنگلداری

13. دانشکده ادبیات
23. دانشکده علوم 

33. دانشکده تکنولوژی 
43. کنسرواتوار دولتی

53. دانشکده محصوالت آبی

63. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 
73. دانشکده آموزش فنی
83. دانشکده علوم ورزشی

93. دانشکده ساخت کشتی و علوم دریایی
04. دانشکده هوانوردی و علوم فضایی

14. دانشکده علوم دریایی
24. دانشکده موسیقی و هنرهای نمایشی

34. دانشکده کشاورزی و علوم طبیعی
44. دانشکده هنرهای زیبا و طراحی 

54. دانشکده پرستاری
64. دانشکده علوم اجتماعی و انسانی 

74. دانشکده علوم زمینی
84. دانشکده آموزش باز و از راه دور

94. مدرسه عالی زبانهای خارجی

05. دانشکده علوم تجارت
15. دانشکده علوم عملی

25. مدرسه عالی علوم عملی
35. دانشکده هنر، طراحی و معماری

4. آمار ارائه شده مربوط به سال تحصیلی 
)www.yok.gov.tr(2018-2017 می باش

» برای داننشکده های دیگر به وب سایت 
مراجعه کنید «

“EDUCATION IN TURKEY”
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تحصیل در ترکیه
» مشاور دانشجویان بین املللی در ترکیه «

”هیکرت رد لیصحت قوش“

چرا ترکیه؟

؟ زندگی اجتامعی و فرهنگی فوق العاده        

ارزانرت بودن زندگی و هزینه دانشگاهها در مقایسه با اروپا

امکان تحصیل با کیفیت در سطح استاندارهای اروپا

امکان یافنت شغل در کشور خود و ترکیه بعد از فارغ التحصیلی

امکان بورس و کار ضمن تحصیل در دانشگاه

کالس زبان ترکی استانبولی در سال اول تحصیل در هر دانشگاه )تومر(

تحصیل نزدیک به هشت میلیون دانشجو در دانشگاههای ترکیه

مشغول به تحصیل بودن ١٥٠٠٠٠ دانشجوی خارجی از متام کشورها

موجود بودن رشته های تحصیلی در متام زمینه ها در ترکیه ) پزشکی، مهندسی، روابط بین امللل 
و تجارت، علوم اجتامعی و حقوق و غیره(

چگونه در دانشگاههای 
ترکیه ثبت نام کنیم؟  

 رشته تحصیلی مورد نظرتان را انتخاب کنید. )پزشکی؟ مهندسی؟ اقتصاد؟(

هزینه ی دانشگاههای دولتی ترکیه ارزان ، تحصیل به زبان ترکی استانبولی و پذیرش از طریق امتحان یوس انجام 
میشود.

دانشگاههای خصوصی / وقفی با شهریه بوده وامکان بورس را برای شام فراهم می کند. زبان تحصیل در آنها ترکی 
استانبولی و انگلیسی است. پذیرش بدون آزمون ورودی و با منره دیپلم دبیرستان انجام میگیرد.

ما برای ثبت نام در دانشگاههای وقفی به شام خدمات مشاوره رایگان می دهیم.

زمان و رشایط ثبت نام و جزئیات را میتوانید در سایت اینرتنتی هر دانشگاه دنبال کنید.

)www.issa.org.tr ( .می توانید از طریق سایت اینرتنتی ما برای ثبت نام اولیه اقدام کنید

"شوق تحصیل در ترکیه "

؟

قدم به قدم ثبت 
نام اولیه

؟
بعد از انتخاب رشته تحصیلی می توانید روند ثبت نام را رشوع کنید. امکان ثبت نام اولیه در حد اکرث سه زمینه تحصیلی 

مختلف را دارید.  در آدرس   www.issa.org.trروی قسمت ثبت نام دانشجو کلیک کنید.

فرم ثبت نام را کامل پر کنید. ما پس از دریافت اطالعات شام رشوع به بررسی و تحقیق در دانشگاههای ترکیه کرده از بین آنها سه 
www.issa.org.tr  .دانشگاه مناسب برای شام را اعالم می کنیم. برای اطالع از مدارک الزم برای ثبت نام به آدرس ما مراجعه کنید

در هفته بازگشايي دانشگاهي حضوري تحويل خواهيد داد. به عنوان قدم نهایی کارت دانشجوییتان را گرفته و زندگی جدیدی كه 
ثبت نام نهايئ را در آن انجام داده يد، به تركيه آمده و أصل مدارك را به صورت را در ترکیه آغاز خواهید کرد.

دانشگاههای مورد انتخابتان را با هم بررسی می کنیم. برگه ی قبول ثبت نام اولیه را گرفته در زمان ثبت نام مبلغ شهریه ی دانشگاه را 
پرداخت کرده ثبت نام نهایی را انجام میدهیم. )زمان ثبت نام هر دانشگاه متفاوت است. معموال بین ماههای جون تا سپتامرب متغیر 

است. برای اطالعات بیشرت به سایت دانشگاهها مراجعه کنید.(

  قدم اول

  قدم دوم    

 قدم سوم   

قدم چهارم   

چند منونه ازمبالغ شهریه دردانشگاههای وقفی:
رشایط ثبت نام، مدارک و شهریه ی هر دانشگاه در ترکیه متفاوت است. برای دریافت آخرین اطالعات به سایت مراجعه کنید.

 دانشگاه وقفی بیکنت  
شهریه   2018/ 2017 )$/ سال(

001,61 رشته های دکرتی    

005,61 کارشناسی ارشد

003,6 دانشکده حقوق )کارشناسی(   

005,5 رشته های کاردانی

000,51 آموزش از راه دور ) کارشناسی(

000,51  آموزش از راه دور )کاردانی(            

 دانشگاه وقفی باشکنت   
شهریه 2017/2018 )لیر / سال(  

000,96 دانشکده پزشکی و دندانپزشک

044,25 دانشکده مهندسی  

044,25 دانشکده معامری      

003,84  دیگر رشته های کارشناسی  

063,03 کاردانی

004,14 دوره آمادگی زبان انگلیسی  

000,6 دوره آمادگی زبان ترکی استانبولی

 دانشگاه وقفی مال تپه
شهریه شهریه 2017/2018 )لیر / سال( 

000,08 دانشکده پزشکی 

000,06 دانشکده حقوق    

004,35 دانشکده معامری و طراحی  

004,35 دانشکده علوم ارتباطات

004,35 دانشکده مهندسی و علوم طبیعی 

004,35 دوره آمادگی زبان انگلیسی  

007,64 دانشکده آموزش 

007,64 دانشکده هرنهای زیبا  

 دانشگاه وقفی آتیلیم
 شهریه   2018/ 2017 )$/ سال( 

000,11 دانشکده مدیریت

000,11 دانشکده مهندسی 

000,11 دانشکده ادبیات و علوم  

000.11 دانشکده حقوق  

000.11
دانشکده هرنهای زیبا، طراحی و 

معامری  

000.11 مدرسه عالی هوانوردی غیرنظامی   

000,56 رشته های کارشناسی ارشد علوم 
اجتامعی 

002,61  رشته های دکرتی  علوم اجتامعی  


